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CONEIXENT LA SANG
7.- ELS NOSTRES MÀRTIRS

Pensem que és important recordar i honrar els nostres difunts, siguin del color que
siguin, i per això volem fer un petit parèntesi i parlar de persones. Persones que van
estar molt lligades a la nostra Congregació. Persones que per circumstàncies de la
vida lis va tocar viure un dels fets històrics més rellevants del segle XX.
La darrera acta de la Junta de Govern abans de la Guerra Civil és de data 10 de maig
de 1933, no hi haurà cap més anotació fins l’1 de juliol de 1936.
Sota el títol “Memoria resumen de los actos y funciones religiosas celebradas por la
Congregación durante los años 1934 -1935 y hasta julio de 1936” es detallen fets com
el del 1935 que ens diu “... El Viernes Santo después de haber asistido la Junta al Via
Crucis de la Prioral se organizó la procesión para trasladar públicamente la imagen de
Nuestro Redentor a la Iglesia de San Pedro. Conmovedora resultó esta procesión sin
duda por el tiempo que no había tenido lugar. Veíanse por las calles la mayoría de los
fieles con lágrimas en los ojos pidiendo al paso del Crucificado perdón y clemencia
para sus enemigos y un silencio profundo era la tónica del paso del Señor en la Cruz
por las calles...”
No torna a haver-hi cap més anotació fins el 4 de març de 1939 on el Clavari Josep M.
Pamies Llevat signa la “Memoria-Resumen que comprende el período 1º de julio de
1936 a 4 de marzo de 1939”. És en aquest resum on es detalla la destrucció de
l’Església i on mencionen la detenció i posterior assassinat del reverend Josep Gomis i
dels dos membres de Junta.
Ens detalla que: “... comenzó immediatamente la persecución de los miembros de la
Junta de Gobierno y ya el día 28 de julio se presentaron 18 individuos en el domicilio
del señor Clavario y hallando el piso cerrado rompieron la puerta con mazos de hierro
y después de revolver todo lo que había en él tiraron a la calle gran cantidad de libros,
papeles, imágenes, tapices y cuadros religiosos encendiendo seguidamente una
hoguera que duro tres días...”
“... el allanamiento de morada relatado sirvió de aviso al clavario y a los demás
componentes de la Junta todos los cuales procuraron situarse inmediatamente en
sitios desconocidos...”
Es veu que el Divendres Sant de 1935 uns individus havien estat fotografiant al Clavari
i als altres membres de Junta de Govern mentre portaven el Sant Crist en processó;
aquestes fotografies estaven adjuntades a cada fitxa individual...
Comenten que al Ministre Primer i al Secretari, senyors Llopart i March, els van
assaltar i robar en el seu domicili.
Tres membres de la Junta van ser apressats i assassinats:
El primer va ser el senyor Pedro Caselles Tarrats, van anar a buscar-lo al seu mas on
el van assassinar.
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El segon va ser el senyor Manuel Juncosa Vilanova a qui van detenir a Barcelona i
posteriorment va ser assassinat a Sitges.
El tercer va ser el Benemèrit Reverend Josep Gomis Martorell, prefecte de la Reial
Congregació de La Sang de Reus.
En el llibre de la historiadora Roser Puig “Sí, sóc sacerdot! Beat Dr. Josep Gomis
(1894-1937)” ens explica com va ser detingut juntament amb el seu amic Mn. Enric
Gispert i el cosí d’aquest darrer al carrer Templers número 16 de Barcelona. Els
testimonis expliquen que: “van arribar els milicians i els van preguntar si eren
sacerdots. El Dr. Gomis va contestar amb fermesa: “Sí, ho sóc” i Enric Gispert: “Sí ho
era.” I un d’ells els va replicar irònicament: “No sé perquè us amagueu i us reuniu de
forma clandestina, ja que molts sacerdots els tenim treballant a les nostres oficines”.
Els van agafar, els dos, i també al propietari de la casa Joan Gispert Llauradó, i els van
portar a les instal·lacions d’un centre de detenció de la CNT-FAI...”
La Dra. Roser Puig ens detalla també el testimoni del senyor Joan Gispert, tiet del Mn.
Enric Gispert i ens diu: “Un dia de l’abril de 1937 el Rv. Enric Gispert i el Rv. Josep
Gomis estaven confessant-se a la seva botiga i van entrar un grup de milicians per fer
un escorcoll. A ell no li va semblar que busquessin sacerdots, però el fet és que van
veure dos homes que parlaven, van dir a la vegada: “Vosaltres sou capellans”, i ells no
ho van negar...va arribar un cotxe amb gent armada i van fer pujar a Mn. Gomis en un
cotxe i Mn. Gispert i ell en un altre, acompanyats de tota aquella gent armada. Els van
portar a algun lloc situat entre el carrer Diputació cruïlla carrer Bruc. Després van
saber que els qui havien anat a casa seva eren de les FAI...”
Joan Gispert va haver de pagar un impost de 1.000 pessetes i el van deixar tornar a
casa, preocupant-se pel que lis farien a ells dos li van respondre: “No et preocupis per
ells, els portarem al front... ja t’escriuran”.
Els van tancar al convent-presó de Sant Elies. La data de la detenció va ser el 6 d’abril
de 1937 i la de la mort el 5 de maig del mateix any.

2

Reial Congregació de la Puríssima Sang
de Nostre Senyor Jesucrist de Reus

Febrer 2018
CMP

CONEIXENT LA SANG
7.- ELS NOSTRES MÀRTIRS

Creiem necessari fer menció de dos sacerdots que van ser assassinats a Reus el 26
de juliol de 1936 i com el reverend Josep Gomis també van ser beatificats el 13
d’octubre de 2013.
Josep Civit Timoneda, prevere.

L’ Arquebisbat de Tarragona ens diu que mossèn Civit Timoneda era ecònom de la
parròquia de la Puríssima Sang, també anava a celebrar missa a les Germanetes dels
Pobres de Reus, lloc on el van detenir, van creuar tot Reus amb ell i a l’alçada de la
carretera de Valls amb la rambla de Miró es va agenollar i allí mateix el van afusellar.
Josep Badia Minguella, prevere.

Era beneficiat de la Prioral de Sant Pere. Va ser afusellat al camí del Molinet, davant la
fàbrica de Gas de Reus.

Fonts:
.- Actes de la Junta de Govern.
.- “Sí, sóc sacerdot! Beat Dr. Josep Gomis Martorell (1894-1937)”, Puig Tàrrech, Roser. Silva
Editorial 2014.
.- http://www.arquebisbattarragona.cat
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